U cilju okupljanja i povezivanja djece hrvatskih korijena
u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi s djecom u Hrvatskoj
koja imaju obitelj u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi otvaramo
drugi godišnji

likovno-literarni natječaj za djecu
s tematikom

“Moja obitelj na dva kontinenta”
u organizaciji Hrvatske škole Boston
U natječaju mogu sudjelovati djeca hrvatskih korijena u dobi od 3-18 godina, s
prebivalištem u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kanadi, kao i djeca iz Hrvatske
čiji članovi obitelji prebivaju u u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kanadi.
Natječaj obuhvaća sljedeće kategorije:

Literarni rad (na hrvatskom jeziku ili dijalektu)
-

proza: 3 dobne skupine: 7-10 g., 11-14 g. 15-18 g.;

-

poezija: 3 dobne skupine: 7-10 g., 11-14 g. 15-18 g.;

Likovni rad – 4 dobne skupine: 3-6 g., 7-10 g., 11-14 g., 15-18 g.;
Crtani strip (na hrvatskom jeziku ili dijalektu) – 2 dobne skupine: 11-14 g., 15-18 g.;
Fotografski rad – 2 dobne skupine: 11-14 g., 15-18 g.;
Audio/Video Clip(na hrvatskom jeziku ili dijalektu)–2 dobne skupine:11-14 g., 15-18 g.;
Tema ovogodišnjeg natječaja ponovno je povezanost članova obitelji koje žive u SAD-u i
Kanadi s članovima obitelji koji žive u Hrvatskoj. Teme radova mogu uključiti posjete

rođacima, obiteljske priče i anegdote, predmete obiteljskog nasljeđa, i ostale pozitivne
utjecaje i iskustva koje djeca asociraju s povezanošću obitelji na sjevernoameričkom
kontinentu s obitelji u Hrvatskoj.
Radove pošaljite emailom na adresu natjecaj@croatianschoolofboston.org. Uz rad je
obavezno napisati ime, prezime, dob i adresu sudionika. Literarni radovi trebaju biti u pdf
ili word document formatu ili se mogu poslati kao obični tekst, a likovni i fotografski u jpg
formatu. Uz likovni i fotografski rad obavezno je priložiti naslov i kratki opis subjekta.
Zbog veličine, ne možemo zaprimati audio i video fileove u privitku (kao attachment);
molimo da nam pošaljete poveznicu (link) s adresom neke od standarnih video sharing
stranica na koju ste pohranili clip (npr. YouTube).
Sudjelovanjem na natječaju jamčite da su radovi koje ste poslali izvorni radovi, te da nisu
kopije postojećih tuđih radova. Hrvatska škola Boston i hrvatska zajednica u Bostonu
zadržavaju pravo objavljivanja zaprimljenih radova, uz imenovanje autora, na svojim
stranicama ili u eventualnim publikacijama.
Prvo mjesto u svakoj kategoriji i dobnoj skupini osvojit će jednu od nagrada vezanih uz
Hrvatsku. Svi sudionici dobit će zahvalnicu za sudjelovanje.
Natječaj je otvoren od 3. ožujka do 23. travnja 2017. godine. Pobjednika u svakoj kategoriji
izabrat će žiri sastavljen od članova hrvatske zajednice u Bostonu, kao i osoba iz likovnih
i literarnih krugova u Hrvatskoj. Odluka žirija je konačna. Proglašenje pobjednika bit će
15. 5. 2017. (Međunarodni dan obitelji) na stranicama Hrvatske škole Boston. Dobitnici
nagrada će o rezultatima također biti obaviješteni na email s kojega je poslan rad. Nagrade
i zahvalnice bit će poslane poštom.

Nagrade:
3-6 g. – Ogledalce, slikovnica, prema priči Grigora Viteza, ilustrirao Tomislav
Torjanac – 1 nagrada
7-10 g. – Naše kolo veliko, Najljepse hrvatske djecje folklorne pjesme, CD, prema izboru

Gorana Kneževića, – 3 nagrade
11-14 g. – A da se to dogodi tebi: Priručnik za odrastanje, knjiga, autorice Irena Stanić
Rašin i Latinka Basara – 6 nagrada
15-18 g. – Stepenice do neba, knjiga, autorica Ivana Adlešić Pervan – 6 nagrada
Veselimo se vašim radovima!
Hrvatska škola Boston

Radove će ocjenjivati žiri sastavljen od sljedećih članova:
Irena Stanić Rašin – ravnateljica Hrvatske škole Boston, voditeljica natječaja,
spisateljica i prevoditeljica, www.irenastanicrasin.com
Jelena Erceg – učiteljica u Hrvatskoj školi Boston, diplomirana učiteljica hrvatskog
jezika
Jadranka Delač-Klepac – profesorica matematike, nagrađivana dječja spisateljica
www.jadrankaklepac.com
Lana Ducharme – učiteljica u Hrvatskoj školi Boston, grafička i web dizajnerica,
www.designwithcharm.com/
Lada Kanajet Šimić – profesorica hrvatskog jezika, rukovoditeljica odjela za školstvo,
znanost i sport Hrvatske matice iseljenika
www.matis.hr
Tomislav Torjanac – nagrađivani illustrator i slikar, www.torjanac.com
Dr. Aida Vidan - predsjednica Udruge za hrvatske studije i predavač na Sveučilistu
Harvard, scholar.harvard.edu/vidan/home
Ariana Zelić – blagajnica udruge NEFC, sites.google.com/site/nefcroatia/

